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1. OBSAH A CÍL PRÁCE: 

Předložená bakalářská práce popisuje odsun Němců z Chebu a z chebského politického 

okresu v roce 1946. Za cíl si autor stanovil porovnat tento regionální děj s celorepublikovým

procesem poválečného nuceného vysídlení Němců z Československa. 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ:

Pojednání je z velké části založeno na studentově vlastním archivním průzkumu ve Státním 

oblastním archivu Cheb. Petr Jaška zvolil značně úzké téma a zpracoval je s důrazem 

na kvantitativní stránky odsunu a na faktografickou detailnost. Ohledně poznání nuceného 

vysídlení Němců v jiných oblastech vykonal dobré rešerše relevantní odborné literatury. 

Z konzultací se diplomantem vím, že je mu známo, že pramennou základnu by šlo rozšířit 

o prameny z provenience Němců odsunutých z Chebska, ale neměl možnost zahraničního 

studijního pobytu. Je otázkou, nakolik případně působila i jazyková stránka věci.

Bakalářská práce obsahuje všechny povinné náležitosti předepsané pro daný typ 

kvalifikačních prací. Autor svůj výklad přehledně rozčlenil podle chronologie. Přínosné jsou 

přílohy, kde jsou mj. uvedeny grafy, které dobře znázorňují diplomantova zjištění o tom, že se 

odsun Němců z Chebska zpočátku opozdil oproti československému průměru. Dobré je, 

že student na přílohy průběžně odkazuje, což v podobných případech nebývá samozřejmé. 

Potěšující je i to, že připojený abstrakt má opravdu ráz abstraktu (nikoliv pouhé anotace, 

jak se někdy u bakalářských prací stává) a že pasáž věnovaná komentáři vybraných zdrojů je 

napsána v souladu s účelem této povinné součásti kvalifikačních prací. 
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3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ:

Předložená bakalářská práce je stylisticky a jazykově na velmi dobré úrovni. Nedostatky jsou 

zde jen drobné: pisatel mylně pokládá slovo „viz“ za zkratku a klade za ně chybně tečku 

(např. pozn. pod čarou č. 146, 160, 176, 183). V abstraktu a úvodní části diplomant poněkud 

nadužívá módní slovo „mapovat“.

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE: 

Hlavní zjištění bakalářské práce spočívající v tom, že měl odsun Němců z Chebska zpočátku 

slabší dynamiku oproti celorepublikovému průběhu onoho procesu, působí velmi skromně, 

ale odpovídá zvolenému přístupu i zúžení tématu. Je cenným příspěvkem do dosud neúplné 

mozaiky obdobných regionálních studií. Navíc autor analýzou archivních pramenů přesáhl 

požadavky kladené na bakalářské práce.

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ 

PŘI OBHAJOBĚ:

Student v závěru zmiňuje Bayreuthský archiv s „množstvím dokumentů týkajících se odsunu“ 

(s. 33). Navrhuji, aby se to diplomant pokusil upřesnit, případně i formou dedukce ohledně 

jiných pramenů než z uvedeného archivu. A aby pronesl krátkou úvahu nad tím, čím by 

takové další prameny jeho výzkum mohly doplnit a co by bylo důležité pro tzv. vnitřní kritiku 

takových zdrojů. 

6. DOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA: 

Bakalářskou práci Petra Jašky doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení známkou výborně

(1). 
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